
Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de raad der gemeente Leiderdorp 
op dinsdag 25 maart 2008 om 20.00h. 

Aanwezig: 
 
Voorzitter:   M. Zonnevylle 
Griffier:    mevrouw J.C. Zantingh 
Wethouders:  J.J.F.M. Gardeniers 
     P.A. Glasbeek 
     C.J.M.W. Wassenaar 
 
De leden:   I.H.M. Cooijmans 
     O.C. McDaniel 
     mevrouw M.A.J. Van Diepen-van Wijk 
     E. Hekkelman 
     B.M.R.F. Hollands 
     J.L. van der Hoogt  
     J.H.M. van Huut 
     N.H.M van Jaarsveld 
     mevrouw F. Joester 
     W.N.A. Joosten 
     H.K. Langenberg 
     mevrouw E.J. Meijer 
     mevrouw C.M.M. Meiners-Pieterse 
     mevrouw J.E. Van Reijn 
     A.J.E. Staal 
     J.B.P.M. Suijkerbuijk 
     C. Teske 
     R.F. Thunnissen 
     mevrouw C.W. Vons-de Jong 
     mevrouw Y. de Waard 
           
Afwezig:   H.K. Langenberg   
(m.k.)    J.P. Voets 
         
Agenda: 
1. Opening. 
2. Vaststellen agenda. 
3. Benoeming burgerlid de heer J.M. Stevers. 
4. Aanvullende afspraken bestuursakkoord. 
5. Bestuurskrachtmeting (vraaggesprekken). 
6. Gebiedsvisie Polder Achthoven. 
7. Voorbereidingsbesluit Boterhuispolder. 
8. Oprichting vereniging Beheersgebied Poldervilla’s Driegatenbrug Leiderdorp. 
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11. Begrotingswijziging 8 boekjaar 2007. 
12. Begrotingswijziging 9 boekjaar 2007. 
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16. Ingekomen stukken en mededelingen (regio). 
17. Sluiting. 
 
1. Opening. 
De Voorzitter opent de vergadering en heet de heer Jilleba - gast van de raad - welkom. 
 
2. Vaststellen agenda. 
De vragen van GL inzake de busbaan Persant Snoepweg worden na agendapunt 3 behandeld. De agenda wordt 
voor het overige conform vastgesteld. 
 
3. Benoeming burgerlid de heer J.M. Stevers. 
De heer J.M. Stevers (CDA) wordt als burgerlid benoemd. 
 
4. Aanvullende afspraken bestuursakkoord. 
De VVD is de partij binnen de coalitie geweest die is gestart met de onderlinge discussie. Zij kon zich m.b.t. de 
besluitvorming in de raad over een aantal onderwerpen niet geheel vinden in de uitleg zoals eerder in het be-
stuursakkoord neergelegd. Daarover is discussie geweest. Sommige teksten waren voor tweeërlei uitleg vatbaar. 
De VVD heeft besloten hier iets mee te doen. Er is met de coalitiepartners gesproken dit niet nogmaals in het 
tweede deel van de raadsperiode te laten gebeuren. De punten waarover eerder gesproken is, zijn de revue 
gepasseerd. Een aantal zaken is aangescherpt en een aantal herbevestigd. De Brede School Oude Dorp licht zij 
eruit. Bij de begroting 2008 heeft zij hierover al gesproken. Toen is raadsbreed de uitspraak gedaan dat het be-
langrijk is dat het college voor het einde van 2007 een inhoudelijk besluit zou nemen. Dit besluit bleef uit. Het 
college heeft wel een tussentijds besluit genomen. De VVD heeft toen gezegd dat de eerdere bij het be-
stuursakkoord gemaakte afspraken, nl. dat uitstel omtrent definitieve besluitvorming niet te lang mocht duren, 
ingevuld moesten worden. Met de coalitiepartners CDA en PvdA is dat gebeurd; het staat mede verwoord in het 
persbericht zoals uitgegaan. 
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De PvdA denkt dat het niemand ontgaan is dat er na twee besluiten in de raad - overigens door alle fracties naar 
beste weten en kunnen, met het oog op het belang van Leiderdorp genomen - wat ongenoegen bij de VVD is 
ontstaan. Coalities hoeven natuurlijk niet altijd hetzelfde te stemmen. Als dit echter twee keer op grote onder-
werpen gebeurt, is ongenoegen voorstelbaar. Er is met elkaar gesproken en dat heeft geleid tot een nadere be-
vestiging van een aantal afspraken dat er al was; een herbevestiging van punten uit het bestuursakkoord en van 
punten die er onderweg zijn bijgekomen. Pièce de résistance is de Brede School Oude Dorp. Raadsbreed was er 
de idee dat de kogel een keer door de kerk moest, want het duurde te lang. De kans dat de school nog gebouwd 
kan worden op de locatie die de meerderheid van de raad eerst voor ogen stond, verdwijnt steeds verder uit zicht. 
De PvdA heeft het destijds genomen besluit met volle overtuiging genomen. De PvdA zet nu echter in op de be-
staande locatie omdat zij verwacht dat hier sneller een school te realiseren is dan op de aanvankelijk voorziene 
locatie. Let wel: het blijft een brede school. Wellicht zit er wel een bepaalde beperking in vanwege de ruimte op 
deze locatie. Het lijkt haar verantwoord dat zo gedaan te hebben. Nu kan de gemeente vooruit. De PvdA verwacht 
dat met betrekking tot deze locatie sneller tot besluitvorming en bouw gekomen kan worden. 
 
Het CDA constateert dat halverwege deze raadsperiode het vertrouwen in elkaar bij de coalitiepartners was weg-
gesmolten. De situatie kan het best weergegeven worden door het beeld dat de VVD meende de bestuurlijke 
stekker uit de coalitielaptop te moeten trekken en dat deze slechts nog functioneerde op een leeglopende accu. 
Bestuurlijk is het erop of eronder. De afgelopen weken hebben de coalitiepartners zich gezamenlijk over de ontsta-
ne situatie beraden. Het resultaat van die besprekingen: aanvullende afspraken op het onverminderd van kracht 
zijnde coalitieakkoord. De slotzin van het persbericht luidt: ‘De drie coalitiepartijen hebben het volste vertrouwen 
dat deze hernieuwde afspraken basis zullen zijn voor verdere succesvolle samenwerking van de coalitie in Leider-
dorp.’ De Leiderdorpse kiezer verwacht van de coalitiepartijen samenwerking en collectief optreden. Het CDA is 
deze bestuurlijke uitdaging en verantwoordelijkheid aangegaan en zal dit blijven doen vanuit haar eigen identiteit. 
Het algemeen belang van de Leiderdorpse samenleving stond en staat nog steeds voorop bij het CDA. Er zal 
groei moeten zitten in het onderling vertrouwen. Zij verwacht dat de coalitielaptop opnieuw wordt opgeladen, maar 
ook gevoed zal blijven door nieuwe energie die onze samenwerking zal opleveren. Versterkte samenwerking in 
coalitieverband kan en mag echter niet leiden tot uitsluiting van de oppositie. 
 
BBL vindt het jammer dat het bestuursakkoord an sich niet is bijgesteld, maar dat een persbericht besproken 
wordt. In B5 zit het woord ‘betrouwbaar’. Hoe betrouwbaar is het als de spelregels die de burger twee jaar geleden 
zijn voorgehouden, gewijzigd worden. Ze feliciteert de VVD die het spel - na twee keer hard onderuit te zijn 
gegaan - de afgelopen weken gewonnen heeft. Het is blijkbaar eenvoudig via een aangescherpt bestuursakkoord 
in het verleden genomen besluiten die maatschappelijk op veel verzet stuitten met een pennenstreek ongedaan te 
maken. Waar blijft de politieke verantwoordelijkheid? Er is veel tijd en geld gaan zitten in onderzoek en voorbe-
reiding van de Brede School Oude Dorp. Diverse procedures zijn gevoerd. Blijkbaar wordt dit met het aange-
scherpte bestuursakkoord zomaar onder tafel geschoven. PvdA en CDA hebben in het verleden bij de besluit-
vorming omtrent de Brede School het maatschappelijk verzet genegeerd onder het mom van het algemeen 
belang. Zij hadden geen oog voor het verzet, waar het o.a. om kinderen ging. Zelfs een multinational als JVC 
vecht keihard voor de gezondheid van het personeel omdat verbreding van de A4 haar tot 100.00m zou naderen. 
BBL wil van het college weten hoeveel dit alles de burger heeft gekost. Hoeveel geld is voor niets uitgegeven 
omdat voorgaande colleges en coalitiepartijen niet luisterden naar de opgeworpen argumenten? Welke garantie 
geven coalitiepartijen dat op de nieuwe voorgestelde plek het Brede School-concept op dezelfde wijze wordt 
uitgevoerd. Bij dit aangescherpte bestuursakkoord vraagt BBL zich af wat de waarde is geweest van de uitspraken 
van de VVD-voorzitter aan zijn fractie tijdens de nieuwjaarsreceptie, waarin hij zijn eigen partij opriep constructief 
samen te gaan werken met de oppositie. Kijkende naar dit akkoord, lijkt vrijwel alle speelruimte weg. In het stuk 
valt te lezen dat de oppositie gevraagd wordt een actieve rol te spelen bij het oplossen van de lange termijn be-
groting. BBL wil daarin op constructieve wijze een rol blijven spelen, maar dan moet de oppositie ook de ruimte 
gegeven worden over andere onderwerpen constructief mee te denken en moet dit serieus meegenomen worden 
in de uiteindelijke besluitvorming. T.a.v. het aangescherpte akkoord heeft ze een aantal opmerkingen. M.b.t. het 
onderwerp Ringweg Oost staat de coalitie toe dat op het stukje Rietschans-Oude Spoorbaan meer verkeer zal 
mogen komen. Vergeet hierbij niet dat straks op het ROC-terrein woningen komen. De coalitie heeft m.b.t. het mi-
nimabeleid afgesproken dat het landelijk gemiddeld streefcijfer wordt onderschreven. Voor BBL een onverantwoor-
de weergave naar jongeren, senioren en sociaal-maatschappelijke behoeftigen. Verschil in uitvoering door SoZa 
Leiden is in haar ogen discriminerend. Een uitkomst als referentiepunt nemen, en de inspanningsverplichting naar 
de burger als ondergeschikt kwalificeren, zonder te werken aan verbetering, riekt naar verloedering - een groot 
maatschappelijk probleem waaraan de coalitie blijkbaar wil meewerken. Recentelijk is dat bewezen door 100 
Leiderdorpse gezinnen achter te stellen t.o.v. het uitvoeringsbeleid van Leiden inzake schuldhulpverlening. BBL 
zal de coalitie constructief beoordelen. Hoe denkt het college over de aangescherpte spelregels? 
 
De coalitieafspraken stemmen GL niet gelukkig. Het verbeterde bestuursakkoord giet binnen de zetelverhoudin-
gen van de coalitie het gelijk van een meerderheid van één raadszetel in beton. Democratie is meer dan het vor-
men van meerderheden. Voor creatief bestuur blijft amper speelruimte over - een gemiste kans. De oproep aan de 
oppositie constructief mee te blijven denken, blijkt in deze setting niet meer dan een beleefdheidsfrase. Ze heeft 
het gevoel er niet meer zo toe te doen, terwijl op verschillende gebieden met enkele coalitiepartijen prettig wordt 
samengewerkt. Met de nieuwe afspraken wordt de onderhandelingsruimte over cruciale onderwerpen binnen de 
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raad tot een minimum gereduceerd. GL betreurt dat de coalitiepartners zichzelf ertoe veroordeeld hebben als een 
blok op te treden. Ze gaat in op de verschillende onderwerpen in het akkoord. De Brede Scholen. Het verbaast 
haar dat de kaders van de BSW nogmaals vastgelegd moeten worden; het amendement was duidelijk. GL denkt 
dat omdat de situatie bij de BSW veranderd is, het amendement niet meer zal gelden en een nieuw besluit 
genomen moet worden. De invulling van de brede scholen zal door deze houding vooral op financiën beoordeeld 
worden en niet op de maatschappelijke behoefte en de visie over een brede school. De coalitie gaat voor een 
brede school op zijn smalst. De coalitie vindt verhoging van de OZB onbespreekbaar, maar is wel bezig op 
verschillende diensten en voorzieningen flink te bezuinigen. De burger hoeft enkele euro’s extra niet te betalen, 
maar is in de praktijk slechter en duurder uit. Door de aanhoudende bezuinigingen dreigt SCw ernstig in de knel te 
komen. Er zijn steeds minder middelen en accommodaties voor SCw beschikbaar. Brede Scholen zijn een goede 
plek voor buurtwerk. De coalitiepartijen hebben het volste vertrouwen dat de hernieuwde afspraken basis zullen 
zijn voor verdere succesvolle samenwerking van de coalitie in Leiderdorp. Ook met de oppositie? Wat GL betreft 
wel. GL vond het vreemd deze coalitieafspraken op de pagina Gemeente aan Huis te vinden; een politiek state-
ment hoort daar niet thuis. 
 
Tweede termijn. 
De VVD geeft aan dat er niets in beton gegoten is. Er is voortgeborduurd op reeds gemaakte afspraken en 
ontwikkelingen de afgelopen twee jaar. De VVD gaat op de dezelfde wijze voort met de oppositiepartijen; actief en 
op een goede wijze. Dat was de betekenis van de woorden van haar voorzitter: wanneer moties, amendementen 
ed. worden opgesteld: stem vooraf waar nodig af met de oppositiepartijen. De BSW. De VVD is de afgelopen 
periode meermalen door omwonenden benaderd. Dat was voor haar aanleiding nadrukkelijk aan te geven dat het 
amendement leidend blijft. De nieuwe ontwikkeling betekent dat opnieuw gesproken moet gaan worden. Ze wacht 
in deze eerst de informatie van het college af voordat zij hierop verder inhoudelijk ingaat. 
 
De PvdA waardeert in de bijdrage van BBL en GL dat zij graag blijven samenwerken met de coalitie. Zij neemt 
een misverstand weg: er is op volstrekt gelijkwaardige wijze met elkaar gesproken. Het kan zo lijken dat de PvdA 
ineens de BSOD weggeeft. Zo is het echter niet. De PvdA heeft destijds met volle overtuiging het besluit genomen 
dat dat in het belang was van alle betrokkenen. Zij denkt dat het qua milieueisen nog steeds kan. Het TB wordt 
echter opgeschoven, waardoor de sector bestuursrecht van de Rechtbank het vonnis aanhoudt. Kortom, er zit 
geen voortgang in. Dan moet met voortschrijdend inzicht geconstateerd worden dat met een andere aanpak 
eerder iets gerealiseerd wordt. Dat is aan het college gevraagd. Hierbij zijn uitgangspunten geformuleerd. Het is 
niet de bedoeling een brede school op zijn smalst te realiseren; zoveel als mogelijk is, wordt hetzelfde gedaan als 
op de oorspronkelijk beoogde locatie. De BSW. Feitelijk is dit een herbevestiging van het amendement. Er is een 
nieuwe ontwikkeling. Het is even afwachten wat dat voor betekenis zou moeten hebben. Inzake bezuinigingen 
moet opgelet en naar partijen als SCw gekeken worden. Dat is van belang voor de discussie naar de perspec-
tiefnota toe. Deze discussie moet zowel binnen coalitie als ook met oppositie gevoerd worden. Het niet verhogen 
van de OZB is geen nieuwe afspraak. De Ringweg Oost. Er zal een klein stukje moeten aanlanden in Leiderdorp. 
Als van tevoren wordt dichtgetimmerd dat hij helemaal niet op Leiderdorps grondgebied mag komen, komt hij er 
niet. Natuurlijk moet er rekening mee gehouden worden dat op de ROC-locatie misschien een andere ontwikkeling 
komt. Het minimabeleid. Er is een landelijk gemiddelde. Dat laat onverlet dat ingezet moet worden op zoveel 
mogelijk uitstroom uit de WWB. De wethouder is daar druk mee aan de slag. Kijkende naar het totale budget, kan 
dit als uitgangspunt genomen worden. Dat betekent niet dat de verstrekking zuiniger zal zijn. 
BBL meent - gezien ook publicaties vorige week - dat als wordt uitgegaan van een gemiddeld cijfer, nooit maat-
werk geleverd kan worden; dat is nodig bij dit soort doelgroepen. 
De PvdA zegt dat actief geprobeerd moet worden mensen uit het minimum te houden en te brengen. Dan kan als 
achtergrond wel het landelijk gemiddelde gehanteerd worden. In een bepaald dossier kan beslist maatwerk 
geleverd worden en dat zal ook moeten. Het beginsel is het onderschrijven van het streefcijfer. Op het moment dat 
wordt gemerkt dat er behoefte is aan meer dan het landelijk streefcijfer met zich brengt, zal bijgeraamd en dekking 
gevonden moeten worden. Hiervoor moet ruimte en draagvlak zijn. De insteek van deze opmerking is niks anders 
dan het steunen van het bestaande beleid zoveel mogelijk mensen uit het minimum te krijgen. 
 
Het CDA is blij dat de oppositiepartijen met de coalitiepartijen zaken willen doen. Een goede coalitie heeft veel aan 
een goed functionerende oppositie. Dat scherpt de argumentatie en opvattingen en dat komt het algemeen belang 
ten goede. Van verschillende onderwerpen wordt gesteld dat zij in beton gegoten zijn. De afgelopen periode zijn 
op tal van punten raadsbesluiten genomen. Ook op de punten die hier in staan. Het betreft een herbevestiging. Als 
het in beton gegoten is, heeft de oppositie daar zelf aan meegedaan. Er moet gekeken worden naar de winst die 
nu zit in het geheel zoals thans voorligt. M.b.t. de BSOD wijst zij op haar uitspraken bij de Algemene Beschou-
wingen 2006 en 2007, het b&w-besluit van december 2007, de brief aan de raad van 2008 en de nieuw gemaakte 
afspraak. Daarin zit een logische lijn. De coalitiepartijen hebben gezegd: we gaan ervoor. Bij de Algemene Be-
schouwingen 2007 is aangegeven dat het geregeld zou worden. Dat is in het besluit van b&w terug te vinden. In 
december en januari hebben alle raadsleden hierover stukken ontvangen. Wat voorligt is een logische stap in wat 
eerder is ingezet. 
 
Wethouder Wassenaar zegt dat het college een eigen verantwoordelijkheid heeft. De raad is echter het hoofd van 
de gemeente. Naar de meerderheid van de raad wordt geluisterd. Het college onderschrijft dat het besluit m.b.t. de 
BSOD voor de locatie Kastanjelaan te kiezen, genomen is in het algemeen belang. Er wordt al acht jaar op een 
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doorbraak gewacht. Het streven naar een zo breed mogelijk brede school-concept, blijft overeind; er wordt aan-
sluiting gezocht bij wat er was voor de locatie aan de Ericalaan. Dat zal niet eenvoudig zijn, want de locatie aan de 
Kastanjelaan is beperkt. Dat leidt tot extra kosten omdat er een nieuw ontwerp gemaakt moet worden. Hij denkt 
dat het moeilijk is alle kosten die voor de locatie Ericalaan de afgelopen acht jaar gemaakt zijn, op tafel te krijgen. 
Ontwikkelingskosten van de architect kunnen wel geleverd worden. Ook bij het handhaven van de locatie Erica-
laan hadden extra kosten gemaakt moeten worden, bijv. mogelijke kosten voor aanpassing van het ontwerp ten 
gevolge van milieubepalingen en aanpassingen in ramingen door kostenstijgingen. Het college gaat ervoor een 
goed ontwerp aan de Kastanjelaan te maken. De BSW. Het college weet nog niet wat de volgende stap is. Begin 
april is er een bijeenkomst met de stuurgroep. Het college hoopt daarna te kunnen besluiten wat te doen; hij komt 
hierop terug. 
 
BBL is de coalitiepartijen dankbaar voor hun woorden en zal hen op hun daden beoordelen. De discussie is sinds 
het signaal vorig jaar tot aan dit persbericht vruchtbaar geweest. Zij hoopt dat het debat constructief blijft. Het 
college heeft een eigen verantwoordelijkheid. Het lijkt BBL sterk dat het college kosten over acht jaar niet kan op-
hoesten; zij gaat ervan uit dat de gemeente een adequate administratie heeft. Zij pleit ervoor inzicht te geven in de 
dingen die wel bekend zijn en dit te leveren. 
De Voorzitter constateert dat de wethouder de toezegging heeft gedaan de traceerbare kosten te overleggen. 
 
GL gaat in op de rol van de oppositie. Zoals de VVD het zich voorstelt, lijkt het eenrichtingsverkeer te blijven. De 
oppositie wordt van tevoren op de hoogte gesteld wat gebeuren gaat en dan mag de oppositie ook ‘ja’ zeggen. GL 
hoopt dat als ze met inhoudelijke argumenten komt, daar door de coalitie op ingegaan wordt en punten worden 
meegenomen. 
De VVD benadrukt dat het tweerichtingsverkeer is; zo was het en zo blijft het. Als GL argumenten heeft, staat zij 
daar open voor en luistert zij daarnaar. 
GL vindt het fijn dat de VVD het zo bedoeld heeft. Ze is verbaasd dat het CDA zegt dat het eigenlijk niet nodig 
was, omdat alles al in raadsbesluiten was vastgelegd. 
Het CDA zegt dat het niet op alle punten het geval was. Een aantal dingen staat door raadsbesluiten vast. De 
VVD wenste een herbevestiging van een aantal zaken. Daar is toch niks op tegen? 
GL is daar ook niet op tegen. Dat is niet nodig als er goede afspraken zijn, maar misschien wel als er twijfels 
komen. 
Voor het CDA is er bij een raadsbesluit geen twijfel. 
GL meent dat er toch verschillende ideeën over waren, anders had dit niet vastgelegd hoeven worden. GL zal 
alles positief kritisch blijven volgen en ook zelf met initiatieven komen. 
De Voorzitter sluit de discussie. 
 
5. Bestuurskrachtmeting (vraaggesprekken). 
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en 
wethouders. 
 
6. Gebiedsvisie Polder Achthoven. 
De VVD stelt dat dit een van de groene grenzen van het dorp is; dat moet zo blijven. Ze blijft moeite houden met 
het huidige stuk en kan hieraan moeilijk haar steun geven, ondanks dat het voor wat betreft de doelstellingen - een 
groene polder - een goed voorstel is. Ze heeft problemen met hetgeen in het voorstel staat over het bedrijven-
terrein. In de Achthovenerpolder zijn meer bedrijven dan het bedrijventerrein, zoals boeren en kwekerijen. Hoewel 
de tekst enorm is afgezwakt t.o.v. het stuk in de commissie - ondernemers werden bang omdat het bedrijven-
terrein vroeg of laat zou gaan verdwijnen - staat het hier en daar toch nog in het stuk. De wethouder heeft 
aangegeven dat het heel lange termijnvisies zijn. Regeer dan niet over het graf heen en bekijk de zaken zoals ze 
zijn. Het bedrijventerrein ligt er al jaren. Het ligt op een logische plek langs een rivier. Alle bedrijven hebben zich 
daar met toestemming van de gemeente en provincie gevestigd en doen niks wat ze niet zouden mogen. Er zijn 
grote en ruim 60 kleine bedrijven. Daar zitten veel starters tussen en bedrijven die naar verhouding redelijk veel 
laaggeschoold werk aanbieden, waaraan grote behoefte is. Het is onjuist die bedrijven een zwaard van Damocles 
boven het hoofd te houden door uit te spreken dit terrein in de toekomst uit te willen plaatsen. Als een bestuurder 
iets dergelijks wenst, kan hij dat pas uitspreken als hij alternatieven heeft en er een financiële onderbouwing ligt 
om die eventuele uitfasering te realiseren. De VVD mist t.a.v. de frase over uitplaatsing van het bedrijventerrein 
nut, noodzaak, alternatieve locatie en financiële onderbouwing. Daarnaast ontbreekt het overleg met de betrokken 
ondernemers, getuige de paniek. Mocht het in de toekomst op een van deze punten anders liggen, dan is het op 
dat moment vroeg genoeg te praten over wat te doen met dit bedrijventerrein. Zij ziet geen reden nu een besluit te 
nemen dat vele bedrijven en medewerkers in onzekerheid laat en investeringen in bedrijven moeilijk of onmogelijk 
maakt. Het levert een direct gevaar op voor de lokale economie en aanbod van banen. Het is een mooi stuk, op 
één frase na. Zij dient hiervoor een amendement in. Pas na een akkoord voor het amendement kan de VVD met 
het voorstel instemmen. 
[Het amendement is als bijlage aan het verslag gehecht.]  
[Mevrouw De Waard komt ter vergadering.] 
 
De PvdA complimenteert het college met de gevolgde procedure t.a.v. dit voorstel; zelfs kritische burgers staan 
achter de plannen. Het is jammer dat de VVD de indruk wekt alsof hier een ernstig probleem lijkt te gaan ontstaan. 



NOTULEN GEMEENTERAAD LEIDERDORP 40
 
In de tekst staat dat over het bedrijventerrein Lage Zijde nagedacht moet worden. Dat lijkt haar prima. Het is ook in 
de ateliers aan de orde geweest. Over Vliko heerst raadsbreed de opvatting dat als de mogelijkheid zich voordoet 
dit bedrijf uit te plaatsen, deze met beide handen aangegrepen moet worden. Wat staat er nu precies? Zij is 
verrast van de VVD te horen dat het zo’n aanstootgevende passage is en de bedrijven op de Lage Zijde zich 
bedreigd zouden voelen. Er moet in Nederland heel wat aan hand zijn voordat een bedrijf tegen zijn wil verplaatst 
kan worden. Er staat: ‘Ook ontstaat de mogelijkheid het bedrijventerrein Lage Zijde beter in te passen in zijn 
omgeving, intern beter in te richten of in de toekomst in zijn geheel uit te plaatsen.’ ‘Of’; wellicht, mogelijkerwijs. De 
PvdA is daar voor. Zij vindt het niet verkeerd te denken dat er ook dergelijke scenario’s denkbaar zijn - met alle 
garanties en elementen die daar in een nette rechtsstaat bijhoren - en dat in de toekomst in discussie op tafel te 
leggen. De VVD vindt dat niet over het graf heen geregeerd moet worden - een te billijken standpunt. Tegelijkertijd 
gaat het om ontwikkelingen die zich de komende jaren zullen uitkristalliseren. Of het te realiseren is, zal later 
blijken. Het is niet te realiseren als het buiten de discussie wordt geplaatst; de PvdA zou dat jammer vinden. Zij is 
nog niet overtuigd van de juistheid van het amendement. Daarmee zegt zij niet keihard te gaan werken aan het 
leegvegen van het bedrijventerrein. Als dat al mogelijk zou zijn - inclusief financiële onderbouwing etc. - is dat een 
zaak van lange adem. Of van deze optie gebruik gemaakt zal worden, zal in de toekomst blijken als duidelijk wordt 
welke consequenties hieraan verbonden zijn. 
 
Het CDA geeft aan dat in een interactief proces van ateliers bewoners, omwonenden, grondeigenaren, belan-
genorganisaties, overheden en vele anderen samengewerkt hebben met als doel inrichtingsmaatregelen te formu-
leren die kunnen bijdragen aan het behoud van de unieke groene en open polder en tegelijkertijd te zorgen voor 
een betere recreatieve beleving. Hulde voor de wijze waarop dat is gebeurd. In de commissie is ze uitgebreid op 
de visie ingegaan. Er is lokaal, regionaal en provinciaal draagvlak voor de visie, zij verbetert de ruimtelijke bele-
ving van de polder, zij sluit aan bij het beleid voor het Groene Hart en versterkt de landschappelijke, cultuur-
historische en ecologische kwaliteiten van de polder. De agrariërs blijven de belangrijkste beheerders van de 
polder. Het CDA steunt de aanpassing in het raadsvoorstel inzake de wijze waarop met het bedrijventerrein Lage 
Zijde omgegaan zal worden. Graag hoort ze de reactie van het college op het amendement. Het CDA heeft zorg 
t.a.v. het in stand houden van de 13 hoven. In de visie wordt aangegeven dat ze moeilijk in stand gehouden kun-
nen worden met alleen de functie wonen. Mogelijk particulier initiatief is noodzakelijk om dit uit te kunnen voeren. 
Er zal op andere wijze geld gegenereerd moeten worden om het beeldkwaliteitsplan te kunnen realiseren. De 
nieuwe hoogspanningsverbinding 380kV zal een dissonant in de polder gaan vormen, ook al volgt zij de huidige 
150kV route. Het valt eigenlijk niet te verkopen € 500 miljoen te betalen voor een HSL-tunnel en dit bovengronds 
te realiseren. Onlangs, tijdens het overleg met de regioraadsleden en leden van PS Zuid-Holland over de 
provinciale structuurvisie, heeft de Leiderdorpse delegatie dit nogmaals naar voren gebracht. PS heeft reeds een 
motie aangenomen met de eis dit tracé ondergronds aan te leggen. In de visie is een aantal aanbevelingen voor 
de uitvoering vanuit de ateliers opgenomen, dat bij de verdere uitwerking van de visie in een uitvoeringsprogram-
ma gebruikt kan worden. 
 
BBL steunt het amendement en is het in grote lijnen eens met wat de VVD hierover vertelde. Er wordt veel over 
Vliko gesproken, maar vergeten wordt dat er ook 63 kleinere bedrijven zijn. Zij wil de harde toezegging dat de 
kleine ondernemers daar niet verplicht weg hoeven. 
 
GL kan zich in grote lijnen aansluiten bij de VVD. Ze is blij met de gebiedsvisie en het daaraan voorafgaande pro-
ces. GL had geen moeite met het eerste voorstel dat er lag met de formulering dat op middellange termijn gedacht 
kan worden over gehele uitplaatsing van de Lage Zijde, maar kan ook met de gewijzigde formulering leven. Als in 
een gebiedsvisie niet opgenomen mag worden dat in de toekomst nagedacht moet kunnen worden over uitplaat-
sing van het bedrijventerrein, mag het geen ‘visie’ meer genoemd worden. Wordt de formulering afgezwakt zoals 
voorgesteld in het amendement, dan heeft de gemeente geen poot meer om op te staan een alternatief voor Vliko 
aan te dragen en bestaat voor bedrijven geen noodzaak na te denken - bij uitbreiding of verbouwing - of een 
andere locatie geen betere is. GL steunt het voorstel en gaat ervan uit dat polder op lange termijn inhoudelijk 
groener zal worden. Ze heeft vraagtekens bij de optie van een noord-zuidverbinding en zal deze ontwikkeling 
blijven volgen. In het raadsvoorstel staat nog steeds een fout: het noord/zuid-fietspad moet komen tussen de 
Mattenkade en Jaagpad (niet: Ruigekade). 
 
Wethouder Glasbeek wil graag tot een goede exegese van de tekst komen. Er is veel gesproken over het 
industrieterrein Lage Zijde. Binnen het atelier en de Oude Rijnzone is hiernaar gekeken vanuit het perspectief van 
de totale streek en niet de individuele gemeenten. Bekeken is of de locaties met bedrijfsmatige activiteiten in het 
perspectief van de hele streek de beste zijn. Het antwoord hierop is: nee. Vanuit PS is de oproep gedaan te 
komen tot concentratie van watergebonden activiteiten in de buurt van Alphen. Er wordt naar een wijder gebied 
dan Leiderdorp gekeken. Kijkend naar de noordkant en de Achthovenerpolder is de Lage Zijde een dissonant, 
waarvan het college het liefst ziet dat het op lange termijn verdwijnt. Op p.4 van het voorstel staat dat er een 
zorgvuldige afstemming met bedrijven op de Lage Zijde moet plaatsvinden en wordt beklemtoond dat een 
eventuele sluiting op (zeer lange) termijn vereist dat er elders in de regio passende huisvesting komt. Dat beeld 
moet vast worden gehouden. Hij wil dat ook niet van tafel hebben, want dat legt een claim op de rest van de 
gemeenten in de regio. Een aantal bedrijven staat voor groei (bijv. Vliko); de gemeente kan die op deze plek niet 
accommoderen. Als de totale regio het ermee eens is dat dit industrieterrein vanuit de huidige visie een dissonant 
is, moet er bereidheid zijn elders in de regio ruimte beschikbaar te maken. De provincie onderschrijft dat als de 
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regio dat vindt, het niet onmogelijk gemaakt moet worden die bedrijven elders te plaatsen. Hij meent dat de tekst 
met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is geformuleerd. De gewraakte tekst onder 3.1.3. is niet de geweldigste 
zin uit het stuk. Hij heeft er geen moeite mee sec de tekst van het amendement (niet de toelichting) te volgen, 
want het verhaal op p.4 blijft staan. Het gaat niet om een op onzorgvuldige wijze met bedrijven omgaan of dat 
bedrijven plots heel zenuwachtig moeten worden. Hij kan zich vinden in de tekst van het amendement, zolang het 
in samenhang wordt gezien met hetgeen op p.4 staat. Dan is nog steeds helder wat op lange termijn het meest 
gewenst is. Of dat ooit zal lukken, weet hij niet. Als het college echter een mogelijkheid ziet, heeft het ook een titel 
naar andere gemeenten, waar zich een mogelijkheden voor additionele bedrijvigheid voordoet, aan te geven dat er 
een bedrijf in Leiderdorp is dat zij daar graag heen wil verplaatsen. De opmerking van het CDA over de 13 hoven 
en de functie die dat met zich meebrengt, is een terechte. In het uitvoeringsprogramma komt het college daar 
uitgebreid op terug. Er moet een open oog zijn voor wat bedrijfseconomisch de drager van het geheel moet zijn; 
anderzijds moet verrommeling tegen worden gegaan. Het college komt daar in het uitvoeringsprogramma op 
terug. De 380kV dissonant. Het college doet er alles aan te voorkomen dat dit bovengronds werkelijkheid wordt. 
BBL wilde de toezegging dat kleine ondernemers niet verplicht weg hoeven - hij sprak hier eerder over. In beginsel 
is het een dissonant. Het gaat niet om het wegjagen van bedrijven, maar de bedrijven - ook recht doend aan hun 
belangen - op een zo goed mogelijke plek te krijgen. Aan de zuidkant van de Rijn is bedrijfvoering bijv. een stuk 
aangenamer. De noord/zuid-verbinding komt uitgebreid bij het uitvoeringsprogramma aan de orde. Er staat nu 
alleen een getekende lijn. Afhankelijk van hoe de lijn getekend wordt, haakt deze aan op Mattenkade of 
Ruigekade. Hij stelt voor dit punt bij het uitvoeringsprogramma nader te bekijken. 
De Voorzitter constateert dat de wethouder de tekst van het amendement overneemt, maar de motivering anders 
formuleert. 
 
Tweede termijn. 
De VVD is blij met de opmerkingen van de wethouder. Hij heeft precies begrepen zoals zij het bedoeld heeft - de 
motivering is wellicht niet tactisch gekozen; hopelijk is uit haar mondelinge toelichting gebleken hoe het wel be-
doeld is. Het voorstel is nu evenwichtiger, meer in balans en consequenter. De VVD vond dat belangrijk omdat zij 
door veel ondernemers is gebeld en veel brieven heeft ontvangen. Ook in de commissie hebben ondernemers 
ingesproken; zij waren erg verrast. Die verrassing en onrust wilde zij wegnemen door de tekst aan te passen. Zeg 
nooit, nooit. Als er op termijn een andere locatie is en het zou gerealiseerd kunnen worden, dan zou het raar zijn 
dat niet te doen. Zij onderschrijft de uitleg van het amendement door de wethouder. 
 
De PvdA is enigszins verrast door de manoeuvre van de VVD. Hetgeen zij via het amendement heeft trachten te 
bestrijden, staat nog steeds in de hoofdtekst. De PvdA is blij dat de idee niet van tafel gaat om ooit te kunnen 
nadenken - mits onder de normale condities - over een heel andere bestemming van de Lage Zijde. Ze is blij dat 
het schrappen van enkele woorden de VVD voor dit standpunt over de streep heeft kunnen trekken. 
 
Het CDA steunt het amendement met de uitleg van de wethouder. 
 
BBL is blij dat de wethouder hierin meegaat. Zij hoopt dat de discussie met de kleinere bedrijven intact blijft, en 
mogelijk zelfs versterkt wordt. Daar wringt volgens BBL de schoen. 
 
Voor GL had dit amendement niet gehoeven. Zij zou het fijn vinden als de toelichting van het amendement in haar 
geheel vervangen wordt door de motivering van de wethouder. 
De VVD heeft dat reeds gezegd. 
 
Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het gewijzigde voorstel van burgemeester en wethouders. 
[Schorsing. De heer McDaniel verlaat de vergadering.] 
 
7. Voorbereidingsbesluit Boterhuispolder. 
De VVD is blij dat het college dit soort zaken voortvarend oppakt. 
 
Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders. 
 
8. Oprichting vereniging Beheersgebied Poldervilla’s Driegatenbrug Leiderdorp. 
BBL geeft aan dat de in de commissie gemaakte technische opmerkingen over een aantal onvolkomenheden in 
de conceptstichtingsakte zijn verwerkt. Ze heeft er een probleem mee dat eerst op dit moment aan de raad wordt 
gevraagd wensen of bedenkingen ter kennis van het college te brengen over de oprichting en/of deelname in de 
beheersvereniging. De raad had hierover in een eerder stadium moeten worden geconsulteerd. Dat staat los van 
het feit dat pas nu - door de recente verkoop van de poldervilla’s - tot daadwerkelijke oprichting van de vereniging 
over kan worden gegaan. Waarom geldt deze constructie slechts voor het deel van Driegatenbrug waar de 
poldervilla’s staan. Geldt voor het andere deel van de polder dan niet dat het een blijvende verbinding tussen stad 
en land moet zijn zoals de raad voor ogen heeft? Wat zijn de gevolgen als huidige eigenaren van de poldervilla’s 
deze verkopen of verhuren en de nieuwe eigenaar of huurder geen lid van deze vereniging wenst te worden? Kan 
een nieuwe eigenaar vrijelijk op zijn grond doen wat hij wil? Hoe worden de beheer- en onderhoudskosten dan 
verdeeld? Deze vereniging lijkt een aardige garantie, maar is dat bij lange na nog niet. BBL heeft ernstige beden-
kingen tegen deelneming in deze vereniging. Mocht het college op basis van een meerderheid in de raad of an-
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derszins besluiten een verzoek in te dienen bij GS in te stemmen met oprichting en deelname aan deze vereni-
ging, dan verzoekt BBL met klem haar aangetekende bedenking daarin te verwoorden. 
 
GL is bezorgd of de aanvulling van de geldpot waaruit het onderhoud van de openbare ruimte betaald moet 
worden, op lange termijn gewaarborgd is. Hetzelfde geldt voor de geldigheid van het bestemmingsplan, waarin nu 
nog de bestemming groen vastgelegd is. Bestemmingsplannen zijn straks slechts 10 jaar geldig. Om deze be-
stemming voor goed vast te leggen, kan de gemeente een beheerbesluit nemen waarin je een gebied opneemt 
waar geen veranderingen meer in voorzien zijn. Zij geeft dat het college als optie mee zodra het bestemmingsplan 
in 2016 aan herziening toe is. Ze heeft haar vraagtekens bij een eenderde deelneming in de vereniging. Dat is niet 
voldoende pogingen tot verandering in de inrichting en het gebruik maken van de buitenruimte tegen te houden. 
Als 31 eigenaren het enigszins eens kunnen worden, is de gemeente zo overstemd; daar gaat de open groene 
ruimte die een aansluiting op het poldergebied moet voorstellen. Het is jammer dat niet bewust gezocht is naar 
een landschapsbeheerder die dit gebied in een groter geheel mee wil nemen. Misschien kan de toekomstige 
beheerder van Boterhuispolder de gemeente hierin op lange termijn vervangen. Een landschapsbeheerder heeft 
een uitgesproken visie op het openhouden van dit landschap. Wat gebeurt er als de eigenaren over twee of drie 
jaar constateren dat er geen speelruimte voor kinderen is ingericht in Driegatenbrug? Wat gaat de gemeente dan 
doen? 
 
Het CDA geeft aan dat de oprichting en deelneming in de aangegeven stichting een logisch gevolg is van hetgeen 
in het verleden binnen het project beslist is. Afgesproken is dat het onderhoud van de openbare ruimte rond de 
woningen - die te gast zijn in het landschap - gezamenlijk ter hand genomen zou worden. Het CDA heeft geen 
bedenkingen t.a.v. de oprichting van de vereniging en wenst dat na afloop van de termijn van 10 jaar een en ander 
gecontinueerd wordt. 
 
De VVD blijft van mening dat de gekozen constructie niet handig is. Een VvE is veel beter voor dit soort construc-
ties; dan heeft de gemeente er meer grip op. Er is echter nu eenmaal gekozen. M.b.t. de technische opmerkingen 
is het verheugend te lezen dat de gemeente gaat proberen met 16 stemmen in het bestuur plaats te nemen; dat 
kan enige waarde hebben om als gemeente grip te houden. GL stelt dat als bewoners zich verenigen zij de 
gemeente kunnen overstemmen. Dat zal voornamelijk t.a.v. de statuten moeten gebeuren en daarvoor is een 
tweederde meerderheid nodig. De gemeente heeft met 16 stemmen tegen 31 altijd genoeg stemmen. 
GL citeert uit het voorstel: ‘Bijkomend voordeel van deelname aan de beheervereniging is, dat alleen bij 
meerderheid van stemmen wijzigingen in het oorspronkelijke concept kunnen worden doorgevoerd. Als voorbeeld 
kan hier gedacht worden aan het aanbrengen van hekwerk of het plaatsen van tuinhuisjes in de (semi-)openbare 
ruimte.’ Het gaat dus niet om de statuten. 
De VVD heeft mede om die reden aangegeven dat de gemeente ervoor moet zorgen dat zij minimaal een, zoniet 
twee bestuurszetels krijgt. Op de opmerking van GL dat bij een wijziging de leden stemmen en niet het bestuur, 
reageert zij dat het wel in het bestuur wordt voorbereid. 
 
Wethouder Glasbeek merkt op dat hetgeen ter tafel ligt een logisch gevolg is van in het verleden gemaakte 
afspraken. Veel - op zich misschien terecht - gemaakte opmerkingen of de constructie niet anders kon etc. komen 
niet aan de orde, omdat een betrouwbare overheid dingen die ze in het verleden heeft afgesproken gewoon moet 
doen. Er zitten wat blokkerende artikelen in de statuten. Wat na de initiële periode gaat gebeuren, weet het college 
niet. Er is nadrukkelijk voor een bepaald concept gekozen gedurende die periode. Op basis van de afspraken uit 
het verleden zal het daar de hand aan houden. Hij kijkt fundamenteel verschillend van GL aan tegen wat de 
landschapsbeheerder in de beoogde constructies voor beide polders zou moeten doen; dat is iets heel anders dan 
het beheer van dit soort open ruimtes in een wijkje. GL vroeg hoe met in de toekomst naar voren komende vragen 
omgegaan moet worden; hij wil daar op dat moment naar kijken en niet over zijn graf heen regeren. BBL merkte 
op dat dit soort zaken in een veel eerder stadium aan de orde gesteld moet worden. De constructie en gemaakte 
afspraken zijn bij de start van dit geheel aan de orde gekomen. Op een bepaald moment worden de definitieve 
punten en komma’s gezet; dat is nu het geval geweest. Dat lijkt hem qua timing niet merkwaardig. 
Het lijkt de Voorzitter goed te constateren dat een definitief stuk - n.a.v. de vandaag gemaakte opmerkingen - ter 
kennis van de raad wordt gebracht en de procedure daarna vervolgd wordt. 
Wethouder Glasbeek zegt dat het college uitvoert wat in de raad is toegezegd. 
 
Tweede termijn.  
De VVD heeft zich kritisch uitgelaten over de gekozen constructie omdat de raad gevraagd wordt wensen en be-
denkingen ter kennis van het college te brengen. De gekozen constructie is niet meer terug te draaien, maar voor 
de toekomst kan hiervan geleerd worden. 
GL sluit zich aan bij de VVD. Men moet niet over het graf heen regeren, maar besturen is wel vooruitzien. Haar 
opmerkingen geven uitdrukking aan haar zorg over wat de uitwerking van deze constructie voor de toekomst en 
ruimte in dit gebied betekent. Op lange en middellange termijn kunnen soortgelijke projecten in de Achthovener-
polder verwacht worden. Het advies van GL aan de raad is: wees nog voorzichtiger en prudenter om ervoor te 
zorgen dat de ruimte in het groene buitengebied op lange termijn groen gehouden kan worden. 
De PvdA zegt dat juist besloten is niet in de Achthovenerpolder te bouwen. 
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GL geeft aan dat voor het gebied Transformatievisie Oude Rijnzone soortgelijke plannen liggen. Er liggen ook 
mogelijkheden op het bedrijventerrein Lage Zijde soortgelijke projecten te realiseren. GL geeft slechts mee dat 
daarin prudenter gehandeld moet worden. 
 
Wethouder Glasbeek vindt dat het college niet over zijn graf heen moet regeren. Zijn conclusie zou zijn: dit eens 
maar nooit weer. Mogelijk denken opvolgers daar anders over. 
 
De Voorzitter constateert dat het college bij de verdere uitwerking rekening zal houden met de door de raad ge-
maakte opmerkingen. 
 
Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders.  
 
9. Gemeentelijke huisvesting. 
GL kan niet instemmen met de keuze (van de locatie) voor nieuwbouw van het gemeentehuis. Zij gaat niet ak-
koord met het besluit. 
 
Het CDA heeft tijdens de commissie een aantal opmerkingen gemaakt over het door haar gewenste stappenplan, 
tijdpad en het vestigen van burgerservicepunten, welke zij als toezegging in het opgestelde advies heeft aange-
troffen. Ze waarschuwt voor een vliegende start. Het succesvol realiseren van een project wordt vrijwel altijd be-
paald door de eerste maanden binnen het project. Het CDA gaat akkoord met het beschikbaar stellen van het 
krediet. 
 
De VVD is geen voorstander van dit besluit geweest, maar is er wel een loyale volger van. Het dient wel conform 
de vastgestelde voorwaarden te worden uitgevoerd. Ze kan instemmen met het krediet onder de voorwaarde dat 
het past binnen het totale budget dat is vastgesteld. Zij gaat ervan uit dat vastgesteld wordt hoe het IBO-protocol 
op dit project van toepassing zal zijn en dat er straks een totaalvoorstel met plan van aanpak en programma van 
eisen voorgelegd wordt. 
 
Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders met aante-
kening voor de fractie van GL dat zij geacht wenst te worden tegen te hebben gestemd. 
 
10. Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2008-2012. 
De PvdA vindt het een goed leesbaar stuk dat een goede basis biedt. De korte evaluatie staat wel in het plan zelf, 
maar niet in het raadsbesluit opgenomen. Zij hecht eraan dat dit ook in het raadsbesluit terugkomt. 
 
De VVD onderschrijft het punt van de PvdA. Zij had in de commissie om die korte evaluatie gevraagd en ging 
ervan uit - omdat dat werd toegezegd - dat dat in het besluit zou worden meegenomen. Wellicht kan de wethouder 
het toezeggen zodat het onderdeel van het besluit kan worden. De VVD is blij dat de in de commissie gedane 
toezeggingen in de nota zijn aangepast - complimenten aan de ambtenaren. Slechts het roken voor jongeren is in 
de nota opgenomen, en niet roken in het algemeen, terwijl daar wel over gesproken is. Dat is jammer; ook een 
preventiebeleid voor ouderen is op zijn plaats. Ze heeft nog altijd enige zorg over het SMART-proof zijn van deze 
nota. Op p.16 wordt bijv. het peiljaar 2003 gehanteerd en wordt aangegeven dat dat de komende jaren niet mag 
stijgen. Zij kan zich voorstellen dat er in deze vijf jaar een beweging heeft plaatsgevonden die anders is dan de 
komende vijf jaar. Het SMART-proof maken moet in de toekomst beter kunnen, zeker gezien het feit dat de GGD 
gegevens van 2005 aanreikt; hier staat 2003 - erg gedateerd. Het plan van aanpak moet samengaan met de 
vierjarige beleidsnota WMO. Als nu wordt ingestemd met het stuk dat er ligt, heeft ze de idee dat ze haar beurt 
voorbij heeft laten gaan als bij het plan van aanpak dat bij de vierjarige beleidsnota WMO komt, een punt gemist 
wordt, waarvan dan pas beseft wordt dat dat in de nota Lokaal Gezondheidsbeleid opgenomen had moeten 
worden. Ze meent dat pas met het plan van aanpak ingestemd kan worden, nadat ze het plan van aanpak bij de 
vierjarige beleidsnota WMO gezien heeft. 
 
Het CDA is blij verrast dat de in de commissie gevraagde aanvullingen reeds in de nota zijn verwerkt. De notitie is 
goed leesbaar en overzichtelijk gebleven ondanks de toevoegingen. Het plan van aanpak en het financieel over-
zicht geven een goed overzicht van wat met het geld dat in de begroting beschikbaar is, is gebeurd. Om een 
vergissing te voorkomen stelt ze voor - gezien de aanpassingen - een versie op het titelblad te zetten. 
 
BBL meent dat alles dat gezegd moest worden, reeds is gezegd. 
 
GL kan zich aansluiten bij hetgeen gezegd is. De nota ziet er goed uit; er zijn veel aanvullingen bijgekomen. De 
verbeteringen zijn wel bij de beslispunten doorgevoerd, maar niet in het voorstel. Er zijn veel instellingen die het 
gezondheidsbeleid in Leiderdorp uitvoeren. Is het niet handig de burger hierover informatie te geven? In 
Gemeente aan Huis kan bijv. een gezondheidswijzer opgenomen worden. 
 
Wethouder Gardeniers geeft de complimenten door aan de ambtenaren. Bij de vierjarige WMO-nota - deze loopt 
waarschijnlijk wat vertraging op omdat het college ontevreden is over de concepten en m.n. de aansluiting op 
andere beleidsgebieden niet klopt - moet gekozen worden voor een dynamisch model. Bij de evaluatie - hij zegt 
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deze meteen toe - moet goed gekeken worden of alle beleidsvelden geraakt worden, in het kader van de WMO en 
de gezondheid. M.n. naar de prestatievelden 7, 8 en 9 die een zeer directe link met de gezondheidszorg hebben, 
moet goed gekeken worden. Er moet zeker een korte evaluatie gehouden worden. Teer punt is zijn rookgedrag als 
wethouder Volksgezondheid. Er is met de GGD overlegd; m.n. roken bij jongeren is een groot aandachtspunt. 
Vanaf 1 juli geldt er een rookverbod in de horeca. Openbare gebouwen zijn al bijna geheel rookvrij. M.n. jongeren 
beginnen met roken en sommigen komen er nooit meer van af. De preventieve kant moet voornamelijk worden 
aangepakt - een aandachtspunt van de GGD. SMART-proof. De cijfers van 2005 zijn beschikbaar. Bij het plan van 
aanpak zullen de meest recente gegevens gebruikt worden. Gezamenlijk moet afgesproken worden wat er evt. in 
de begroting als indicator komt, etc. Hij neemt de suggestie van het CDA inzake de ‘versie’ mee. Een aantal zaken 
is bij de beslispunten wel aangepast, maar niet in het voorstel. Het rookbeleid zal ingezet worden. De 
gezondheidswijzer is een aardige suggestie. Daar moet goed over nagedacht worden. Er zijn veel verschillende 
instellingen. Voorlichting is op dit punt van belang, helemaal omdat er een aantal verschuivende gebieden is in het 
kader van de WMO; sommigen hebben een groter aanbod en anderen weer geringer. Er verschuift op het 
ogenblik veel. De evaluatie zal voor de zomervakantie van 2009 plaatsvinden. 
 
Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders. 
 
11. Begrotingswijziging 8 boekjaar 2007. 
Wethouder Gardeniers geeft een toelichting op de brief m.b.t. de agendapunten 11 en 12. Het is een antwoord op 
de brief van de heer Stevers. Het gaat om de formeel juridische kant van de rechtmatigheid van de Jaarrekening 
en m.n. het begrotingscriterium. In 2007 heeft de heer Stevers aan BZK de vraag gesteld of begrotingswijzigingen 
na afloop van een kalenderjaar nog kunnen worden ingediend. Het antwoord staat in de bijlage. Dit antwoord heeft 
het college pas afgelopen week via de heer Stevers bereikt. In een telefonisch onderhoud met BZK werden ver-
ontschuldigingen aangeboden dat geen kopie naar het college is gestuurd. Toen het college BZK aangaf dat het 
terugdraaien een grote hoeveelheid werk met zich mee zou brengen, de kans op fouten aanwezig was en de 
beoogde transparantie een deuk zou oplopen, werd medegedeeld dat het standpunt van BZK verwoord in het ant-
woord niet gewijzigd was; dat deze besluiten niet zouden worden voorgedragen voor schorsing dan wel ver-
nietiging. In de afgelopen tijd is er een lijn geweest die nooit een kanttekening van BZK of provincie heeft opge-
leverd. Begrotingswijzigingen worden ter kennisname aan de provincie toegestuurd. Zowel bij begroting, jaar-
rekening als begrotingswijzigingen heeft het college hiervoor nog nooit enige kanttekening gekregen. Ook de 
accountant heeft in de commissie in januari 2007 gezegd - zelfs voorgesteld - dat de voorziening van het Cen-
trumplan nog in een begrotingswijziging voor 2006 kon worden geregeld. Het college had geen andere indicatie 
dan dat dit kon. Het college blijft bij zijn voorstel beide begrotingswijzigingen te accorderen. 
 
BBL heeft de brieven bekeken. Heel formeel zou het niet kunnen. Gelet op de termijnen waarop een en ander ter 
kennis van raad en college is gekomen, en in redelijkheid en billijkheid van een gemeente niet verwacht kan 
worden op zo’n korte termijn een en ander in een jaarrekening te wijzigen - waardoor deze mogelijk te laat bij de 
provincie komt - heeft BBL tot het standpunt gebracht in te stemmen met beide begrotingswijzigingen. Zij verzoekt 
op korte termijn dit onderwerp in een gesprek tussen raad/raadsvertegenwoordiging/presidium en accountant aan 
de orde te stellen. De accountant had op dit punt van advies kunnen en moeten dienen.  
 
De VVD steunt dat. De houding van de provincie en de accountant is zodanig geweest dat met deze besluitvor-
ming door moet worden gegaan. Gezien het belang van de transparantie van besluitvorming, wil de VVD dit steu-
nen. 
 
Het CDA sluit zich aan bij vorige sprekers. Zij steunt het collegevoorstel. Het komt op een ander moment terug. 
 
GL zal instemmen met de begrotingswijzigingen. Zij kan zich vinden in de uitleg van de wethouder. 
 
De Voorzitter constateert dat deze punten inhoudelijk in commissie en raad besproken zijn. Via het presidium 
wordt een afspraak gemaakt om te bekijken hoe hier in de toekomst mee wordt omgegaan; de accountant wordt in 
de discussie betrokken. 
 
Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders. 
 
12. Begrotingswijziging 9 boekjaar 2007. 
Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders. 
 
13. Begroting 2008 stichting Openbaar Onderwijs. 
De VVD is blij dat er een sluitende begroting ligt, maar houdt zorgen over wat er na 2010 gaat gebeuren als de 
bruidsschatregeling eindigt. Zij vertrouwt erop dat er tijdig een goede bezuinigingsregeling getroffen gaat worden, 
zodat ook na 2010 de begroting sluitend blijft. 
 
Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders. 
 
14. Vragenronde. 
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[De ingediende vragen en bijbehorende antwoorden zijn, evenals de inspraakreactie van de heer Pool (be-
wonersvereniging Essenpark), als bijlage aan het verslag gehecht.] 
 
Vraag 1 van BBL inzake sluiting afdeling metaal DZB. 
BBL bedankt voor het antwoord; het heeft echter nadere vragen opgeroepen. Zij verzoekt om een overzicht van 
wat het verlies- of winstgevende van deze afdeling is geweest en de redenen waarom zij gesloten zou moeten 
worden. Graag wil ze hierbij alle inkomsten- en uitgavencomponenten betrokken zien. BBL verzoekt dit onderwerp 
voor een van de eerstvolgende vergaderingen van de commissie Bestuur en Maatschappij te agenderen zodat 
hierover uitgebreider gesproken kan worden. 
Wethouder Glasbeek benadrukt dat Leiderdorp hier niet over gaat - dat staat ook in het antwoord. Deze 
stellingname vloeit voort uit de wijze waarop het bedrijf nu is georganiseerd. Het is een dienst van Leiden. 
Gemeenten die diensten van DZB betrekken, hebben aangegeven geen verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering 
te willen, tot het moment waarop daadwerkelijk invloed op de bedrijfsvoering uitgeoefend kan worden. De 
regiogemeenten hebben gezegd in beginsel bereid te zijn een discussie aan te gaan om in een GR een soort 
intergemeentelijke dienst als DZB op te nemen, waarvoor in de bedrijfsvoering een directere verantwoordelijkheid 
gedragen kan worden, maar niet dan nadat er ook gesaneerd is. Leiderdorp staat nu buiten die risico’s. De 
tarieven voor die diensten zijn afgemaakt. Voor de rest is het vooral een intern Leidse discussie. Leiderdorp wordt 
- gegeven de rol die DZB voor de omliggende gemeenten vervult - wel zorgvuldig op de hoogte gesteld; het is ech-
ter niet zo dat eisen gesteld kunnen worden en de raad vervolgens uitgebreid kan worden geïnformeerd over de 
resultaten op de te onderscheiden gebieden. Leiderdorp gaat er niet over. Die positie is nadrukkelijk gekozen. De 
risico’s zijn daarmee gelimiteerd. Als Leiderdorp erover gaat, zijn dit reële vragen die hier beantwoord kunnen 
worden. 
BBL beaamt dat de wethouder gelijk heeft als hij zegt dat Leiderdorp er niet over gaat. De argumenten van de 
wethouder sterken haar in haar verzoek dit voor de commissie te agenderen. Als Leiderdorp er niks over te 
vertellen heeft, maar er wel vorstelijk per Leiderdorpse medewerker voor mag betalen, is het hoog tijd dit nog eens 
uitgebreid in de commissie te bespreken. 
Wethouder Glasbeek vindt het prima er in de commissie over te spreken. Hij neemt afstand van de omschrijving 
dat er vorstelijk voor betaald wordt, etc. Er wordt minder per WSW-er betaald dan gemeenten in andersoortige 
constructies. Deze lijn is bewust gekozen. Er zijn bepaalde bedragen overeengekomen. Gegeven het feit dat het 
gewoon een dienst van Leiden is, wil Leiderdorp geen verantwoordelijkheid ervaren voor de bedrijfsvoering en de 
resultaten daarin. Hij heeft begrip voor de maatregelen die door Leiden genomen worden en meent dat deze bij-
dragen aan een gezonde bedrijfsvoering. Hij vindt het prima hierover in de commissie terug te komen. 
De PvdA vraagt of het niet zinvoller is dat te doen als over de verdere voortgang gesproken wordt tegen het einde 
van het contract. 
BBL merkt op dat dat pas over vier jaar is; dat is rijkelijk laat. 
De PvdA denkt dat die discussie eerder aangegaan moet worden en niet vlak voor het beëindigen van het 
contract. Op dit moment valt er niet zoveel te bediscussiëren. 
De Voorzitter vraagt wat de agendacommissie gevraagd wordt te agenderen. 
BBL wil vragen te agenderen wat de redenen waren - onderbouwd met cijfers - waarom deze afdeling van een so-
ciale werkvoorziening - die geld mag kosten - gesloten wordt, en wat er in de toekomst binnen dat bedrijf nog 
verder gaat gebeuren. 
Wethouder Glasbeek heeft aangegeven dat Leiderdorp over bepaalde zaken niet gaat. Gemeenten in de regio 
hebben de bereidheid uitgesproken bewegingen mogelijk te maken naar schaalvergroting in die sector, die er 
uiteindelijk toe zouden kunnen leiden dat je in de sfeer van een GR over dat soort zaken gaat, maar niet dan nadat 
de bedrijven waar het om gaat goed gesaneerd zijn en is vast komen staan dat je invloed hebt op de wijze waarop 
de bedrijfsvoering geschiedt. Hij gaat geen antwoord geven op de specifieke vraag die door BBL gesteld is, want 
Leiderdorp gaat daar niet over. In het kader van een kwartaalbespreking kan dat wel nog eens goed uiteengezet 
worden en de stand van zaken t.a.v. de discussies voor het voetlicht worden gebracht. Daartoe is hij wel bereid. 
GL vindt het niet nodig hier snel in de commissie over te praten. Als de raad niet tevreden is, zullen de diensten 
elders ingekocht moeten worden. De raad moet wel op de hoogte blijven. Er is ook een werkgroep WSW. Als er 
urgente zaken zijn waarover gesproken moet worden, lijkt het haar goed die zaken eerst in deze werkgroep door 
te nemen. 
De Voorzitter vraagt of dit standpunt door de raad gedeeld wordt. 
Het CDA merkt op dat er in de leeskamer veel algemene informatie ligt over WSW-ontwikkelingen omdat de Wet 
in 2008 vernieuwd is. Er zijn veel onderzoeken aan de gang waardoor voor de wet Sociale Werkvoorziening 
mogelijk andere opties komen. Het lijkt haar belangrijker te kijken naar wat aan de problematiek van wachtlijsten 
etc. gedaan kan worden, dan te kijken naar een bedrijfseconomisch probleem van een bepaalde afdeling. Hierover 
heeft een directie een besluit genomen waar Leiderdorp niks over te zeggen heeft. Het CDA stelt het liever uit, ook 
tot een moment dat er iets ligt waarover de raad zich een mening kan vormen. 
De VVD sluit zich aan bij het CDA. Het lijkt haar goed de overeenkomst nog eens ter inzage in de leeskamer te 
leggen. Het hoeft niet in de commissie behandeld te worden. 
De Voorzitter concludeert dat het convenant ter inzage wordt gelegd en de algemene informatie uit het college op 
een moment aan de raad wordt overlegd. Daar kan dan via de agendacommissie in de desbetreffende commissie 
over gesproken worden. 
 
Vraag 2 van CDA en GL inzake wachtlijst schuldhulpverlening. 
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Het CDA zegt dat duidelijk uit het antwoord blijkt dat, toen zij de vraag stelde, een andere gedachte leefde, 
namelijk dat er besluitvorming zou hebben plaatsgevonden terwijl dat nog niet het geval was. De cijfers zijn pas 
sinds kort bekend. Binnen het college wordt gekeken wat met deze informatie gedaan moet worden. Ze is blij met 
het antwoord en wacht het voorstel af. 
 
GL is blij met de uitgebreide antwoorden. Ze heeft nu zicht op hoe Leiderdorp tegen die schuldbemiddeling aan-
kijkt. Het is belangrijk dat hier aandacht voor is. Het kan enorm escaleren als mensen in de schulden komen. Als 
een schuld doorloopt, kan men klant van de bijstand worden en komen mensen op dat terrein hulp bij de ge-
meente vragen. Ze hoopt dat er snel een besluit komt over wat in Leiderdorp zal gebeuren. 
 
Vraag 3 van GL inzake busbaan Persant Snoepweg. 
De Voorzitter wijst erop dat de commissie voor de Bezwaarschriften aanstaande vrijdag een zitting wijdt aan o.a. 
de door de heer Pool genoemde bezwaarschriften. De raad moet in deze daarom enigszins terughoudendheid 
zijn; hij moet niet op de stoel op de adviseur van de raad - de commissie voor de Bezwaarschriften - gaan zitten. 
 
GL heeft vernomen dat er inmiddels een flinke bezwaarprocedure op gang is gekomen. Beter en op tijd communi-
ceren is een les die getrokken kan worden. Ze is niet geheel tevreden met de ontvangen antwoorden. Het college 
stelt dat de maatregel dient te verbetering van het OV. GL meent echter dat dit voor een cruciale factor niet geldt: 
het garanderen van bereikbare bushaltes voor omvangrijke groepen gebruikers. Het lijkt erop dat een verkorting 
van de reistijd met enkele tientallen seconden bekocht wordt met een verslechtering van aanbod en dienstverle-
ning OV. GL mist een plan voor de inrichting van het OV in Leiderdorp. Dat hoeft niet los te staan van een regio-
nale visie. Bij spontaan opduikende projecten is het niet mogelijk kaders te stellen en ingezette ontwikkelingen op 
kaders te toetsen. Zij stelt voor dit agendapunt in de volgende commissie Ruimte inhoudelijk te bespreken. 
 
Wethouder Glasbeek merkt op dat ook hem in beginsel enige terughoudendheid past. Waarom wordt dit gedaan? 
De start van het geheel lag in de besluitvorming over de inrichting van de Hoogmadeseweg. Vervolgens moet hier-
uit een aantal consequenties getrokken worden. Een van de overwegingen was het verbeteren van het OV, ook op 
lange termijn. Het is hem duidelijk geworden dat, ondanks de hier gegeven uiteenzettingen en de aangebrachte 
koppeling met de regionale Openbaar Vervoervisie (die wordt momenteel uitgewerkt), het beeld wat het voor 
Leiderdorp betekent, niet iedereen helder voor ogen staat. Als Leiderdorp op termijn - ook bij de nieuwe 
concessies die met de OV-autoriteiten worden genegotieerd - aantrekkelijk wil blijven voor routes, doet ze er goed 
aan congestievrije busbanen op de hoofdassen door de gemeente heen te hebben. Voor Leiderdorp zijn dat 
Persant Snoepweg en Engelendaal. Het college grijpt alle hulp en subsidiëring van derden dat te bewerkstelligen 
graag aan. Het college was bij de beoordeling van de plannen voor de Persant Snoepweg gebonden aan een 
bepaalde termijn van de beschikbaarheid van de subsidie van de provincie. Het college heeft daarom gekozen 
voor de extra meter asfalt aan de kant van de Loevestein, omdat daar geen bestemmingsplanrestricties lagen die 
een vrijstellingsprocedure nodig maakten. Idealiter was een halve meter aan beide zijden geweest; dat geeft 
betere mogelijkheden tot versterking van de beplanting te komen. Ook nu zonder busbaan worden geluidsniveaus 
als hinderlijk ervaren; hieraan kan met beplanting iets gedaan worden. Er is contact met de provincie geweest over 
het finale moment en dit bleek uitstelbaar tot het laatste kwartaal. Vandaag is in het college besloten met een 
nieuw besluit te komen tot een inrichting aan beide zijden, met aan beide zijden max. 0,50m extra weg. Hij hoopt 
dat dit een aantal bezwaren wegneemt. Het neemt niet alle bezwaren weg. Als een lijn verlegd wordt, heeft dat 
altijd een positieve consequentie bij de een en een negatieve bij de ander. Gevoelige bestemmingen worden 
ontzien. Er komen ook bushaltes bij, die ook voor de gevoelige bestemmingen gelden. De bezwaarmakers zullen 
geïnformeerd worden dat het college voornemens is het bestaande besluit in te trekken en een nieuw besluit te 
nemen, waarbij het een inpassing aan beide zijden zal realiseren. Dat betekent dat een art. 19-procedure gevolgd 
moet worden. Hij meent dat dan een betere oplossing wordt bereikt. Op de vraag van de Voorzitter in te gaan op 
het verzoek dit onderwerp in de eerstvolgende commissie Ruimte te behandelen, antwoordt hij dat het aan de 
raad is te agenderen wat hij wil. Het lijkt hem wel goed vast te houden aan de bevoegdheden van college en raad. 
Dat neemt niet weg dat er achteraf een discussie over een besluit van het college kan plaatsvinden. 
 
Tweede termijn. 
GL doet de oproep dit onderwerp tijdens een van de volgende vergaderingen van de commissie Ruimte te behan-
delen, met de bijbehorende kaarten en tekeningen zodat duidelijk is waarover gesproken wordt. 
De PvdA denkt dat het een keer in de commissie Ruimte behandeld kan worden. In de agendacommissie zal 
bekeken worden of het in de komende of een volgende commissie Ruimte past. 
Dat lijkt ook het CDA een goede zaak. GL vroeg om een plan voor Leiderdorp. Er wordt gewacht op de Regionale 
Openbaar Vervoervisie. 
De VVD vindt het goed dit onderwerp in de eerstvolgende commissie Ruimte aan de orde te stellen - dan is ook de 
uitspraak van de commissie voor de Bezwaarschriften bekend. 
Wethouder Glasbeek zegt dat in het voorstel van het college die sessie geen doorgang zal vinden. Het besluit het 
op een andere manier te doen, betekent dat het eerder gevormde besluit wordt ingetrokken. 
De PvdA merkt op dat het bezwaar dan wordt geacht te zijn gericht tegen het nieuwe besluit; de 
bezwaarprocedure loopt gewoon door. 
Het ging wethouder Glasbeek om de opmerking dat de uitspraak van de commissie voor de Bezwaarschriften be-
schikbaar is. Dat is niet juist. 
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De PvdA geeft aan dat dat inderdaad wellicht niet het geval is. De bezwaarmakers zullen de tijd moeten hebben 
het nieuwe besluit te bekijken en daartegen aanvullende bezwaren te maken. 
BBL wil graag de eerstvolgende commissie Ruimte over dit onderwerp spreken. 
Wethouder Glasbeek benadrukt dat het gaat om een busbaan, uitsluitend het dorp uit. Hiervoor is 1.00m nodig. 
Deze was eerst volledig gedacht aan de kant van de Loevestein; nu twee keer 0,50m.  
De Voorzitter beëindigt de discussie. In principe wordt de eerstvolgende commissie Ruimte inhoudelijk over dit 
onderwerp gesproken. 
 
15. Notulen van de vergaderingen van 28 januari en 11 februari 2008 en lijst van toezeggingen. 
De notulen van de vergaderingen van 28 januari en 11 februari 2008 worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
Er zijn geen opmerkingen over de LvT. 
 
16. Ingekomen stukken en mededelingen (regio). 
De Voorzitter merkt op dat er meer brieven in de leeskamer liggen dan op de lijst van ingekomen stukken staan. 
 
1. Dhr. F.R. Feldmeijer, brief aan de raad met bijlage van 19 februari 2008, inzake Locatievoorstel JOP 

Vossiuslaan /Grotiuslaan. Ons nummer 1150. 
2. Provincie Zuid-Holland, brief van 13 maart 2008 aan de raden van de in Zuid-Holland gelegen 

gemeenten, inzake circulaire Financieel Toezicht begroting 2009. Ons nummer 2078.  
3. Beleid en Projecten, brief aan raad van 13 maart 2008, inzake Voortgang Brede School West. Ons 

nummer 2225.  
4. E-mail van de griffier van gemeente Koggenland van 18 maart 2008, inzake motie Vergoeding Raadswerk 

gemeenteraad Koggenland. Ons nummer 2224.  
5. Holland Rijnland, Agenda en stukken portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda 27 maart 2008. Ons 

nummer 1701.  
Er zijn geen opmerkingen over de lijst van ingekomen stukken. 
 
Mededelingen. 
Besloten wordt de raad t.a.v. de informatie die hij ontvangen heeft inzake de verdere gang van zaken m.b.t. IKEA 
o.g.v. art. 25 lid 2 Gemeentewet geheimhoudingsplicht op te leggen. 
 
De Voorzitter constateert dat er een verslag ligt van de inbreng m.b.t. de Provinciale Structuurvisie. 
 
17. Sluiting. 
De Voorzitter sluit de vergadering. Het is 22.45h. 
 
Aldus vastgesteld tijdens de openbare vergadering van de raad der gemeente Leiderdorp op 28 april 2008, 
 
 
De Griffier,          De Voorzitter, 
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Bijlagen raadsvergadering 25 maart 2008 
 
Bijlage 1 Vragen en antwoorden vragenronde 
 
Vraag 1 van BBL inzake sluiting afdeling metaal DZB. 
De gemeente Leiderdorp participeert in DZB waar het gaat om werkplekken voor inwoners van Leiderdorp die op 
arbeid in een dergelijke instelling zijn aangewezen.  
Bij de behandeling van het af te sluiten convenant eind 2007 hebben wij onze zorgen uitgesproken over:  
- de wijze waarop met de belangen van de werknemers van DZB wordt omgegaan (personeelsbeleid in ruimere 
zin en vooral personeelszorg in engere zin)  
- de lange duur van het af te sluiten convenant. Onze zorgen over het laatste werden in de betreffende 
vergadering weggewuifd.  
 
Anderhalve week geleden werden wij via de pers geïnformeerd dat de directie van DZB het voornemen heeft de 
afdeling metaal te sluiten omdat deze niet rendabel genoeg zou zijn.  
Inmiddels heeft de fractie van de PvdA van de gemeente Leiden schriftelijke vragen gesteld aan het college van 
Leiden. Vragen waarin wij ons qua strekking volledig kunnen vinden, maar ook vragen die naar onze mening bijna 
uitsluitend de competentie van de gemeente Leiden betreffen.  
Wij hebben de volgende vragen aan het college.  
 
Algemeen antwoord: 
In de inleiding naar uw vraagstelling geeft u terecht aan dat DZB een Leids gemeentelijk bedrijf is, waarbij het de 
competentie van het Leidse college en de Leidse gemeenteraad is om al dan niet iets te vinden van de 
bedrijfsvoering en/of bijv. afstoten van productielijnen. Dit betekent ook dat het Leidse college verantwoordelijk is 
voor het personeelsbeleid. Het college verschilt daarin niet van mening met u.  
Het college nodigt u echter uit de problematiek in een bredere context te plaatsen. In juli 2007 hebben wij in de 
raad indringend gesproken over de visie op de Wet Sociale Werkvoorziening, de modernisering van deze WSW 
en het meerjarig commitment aan de DZB. Wij hebben met de vaststelling van de beleidsproducten met elkaar 
afgesproken dat de gemeente een taak en een verplichting heeft om burgers die zijn aangewezen op beschut 
werken die mogelijkheid ook te bieden. Wij hebben ons gerealiseerd dat werken in een beschutte werkomgeving 
meer kost dan werken in een reguliere werkomgeving. Ook hebben wij ons geconformeerd aan een van de 
belangrijkste doelstellingen van de modernisering nl. ‘de beweging van binnen naar buiten’ waarbij wij aan de 
uitvoeringsorganisatie DZB hebben gevraagd deze beweging te stimuleren. Tegelijkertijd hebben wij aan de 
uitvoeringsorganisatie laten weten bereid te zijn de werkelijke kosten die gemoeid zijn met de uitvoering te willen 
betalen. Tot slot hebben wij afgesproken dat de uitvoeringsorganisatie bedrijfsmatiger zou moeten werken, de 
kosten beter en transparanter in beeld zou moeten brengen en dat de netto bedrijfsresultaten een forse impuls 
dienden te krijgen.  
DZB zou meer werk moeten maken van het verwerven van werkzaamheden en van het boeken van betere 
opbrengsten met betrekking tot detacheringen en het maken van producten. Daarbij hebben wij ook afgesproken 
om zelf als gemeente het goede voorbeeld te geven door werkzaamheden daar waar mogelijk te gunnen aan 
DZB.  
Pas wanneer er een ‘gezond’ WSW-bedrijf staat, zijn wij bereid verder te praten over verder gaande vormen van 
samenwerking (bijv. Gemeenschappelijke Regeling). 
De afgelopen periode heeft het college een tendens gezien, waarbij er van Leidse zijde werk wordt gemaakt van 
het proces om te komen tot een ‘gezonde’ werkvoorziening organisatie. Het afstoten van de metaalproductielijn is 
naar de mening van het college hiervan een eerste resultaat.  
 
1. Is het college niet met ons van mening dat vanuit het oogpunt van bedrijfsvoering voor een bedrijf als DZB 

een bepaalde mate van non-rendabiliteit als gegeven geaccepteerd moet worden, gelet op de bijzondere 
positie van de over het algemeen zwakkere medewerkers en de bijdrage die een gemeente (in ieder geval 
de gemeente Leiderdorp) moet betalen per geplaatste medewerker? 

 
Antwoord vraag 1:  
Het college is met u van mening dat werken in een beschutte werkomgeving meer kost dan werken in een 
reguliere werkomgeving en dat het vanuit die optiek acceptabel is van een bepaalde mate van non-rendabiliteit uit 
te gaan. Dit betekent overigens voor het college niet dat te allen tijde verliesgevende productielijnen moeten 
blijven bestaan. Overigens hecht het college er aan te melden dat alle gemeenten in de Leidse regio en 
daarbuiten dezelfde uitvoeringskosten betalen.  
 
2. Wanneer en op welke wijze is het college over genoemd voornemen geïnformeerd?  
 
Antwoord vraag 2: 
Het college is direct nadat de medewerkers van de DZB zijn geïnformeerd op de hoogte gesteld van het besluit.  
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3. Welke actie heeft het college van Leiderdorp tot nu toe ondernomen in de richting van het Leidse college 

in deze casus?  
 
Antwoord vraag 3:  
Het college heeft geen aanleiding gezien actie te ondernemen richting het Leidse College, aangezien het besluit 
naar de mening van het college past in het proces om te komen tot een ‘gezond’ WSW-bedrijf.  
 
Aansluitend op vraag 5 van de Leidse PvdA-fractie aan het college van Leiden hebben wij nog de volgende vraag:  
 
4. Dienen de aan Leiderdorp doorberekende kosten per arbeidsplaats niet nadrukkelijk herzien te worden 

indien de overhead op de andere werksoorten binnen de DZB onevenredig toenemen?  
 
Antwoord vraag 4:  
Het college is van mening dat er vooralsnog geen aanleiding is om de doorberekende kosten per arbeidsplaats te 
herzien, aangezien er nog geen reden is om aan te nemen dat de overhead a.g.v. de sluiting zal toenemen.  
 
De fractie van BBL verzoekt om een zo spoedig mogelijke schriftelijke beantwoording van de vragen. 
 
Vraag 2 van CDA en GroenLinks inzake wachtlijsten schuldhulpverlening. 
Leiden gaat de wachtlijst van klanten voor schuldhulpverlening aanpakken door zeven tijdelijke arbeidsplaatsen bij 
de Stadsbank in te vullen. Hiermee wordt naar verwachting de wachtlijst van 250 mensen binnen twee jaar 
weggewerkt.  
Nu moeten mensen gemiddeld een half jaar wachten voor zij aan de beurt zijn. In de tussentijd lopen hun 
schulden en problemen op.  
Schuldhulpverlening is een instrument dat ingezet wordt om grotere ellende te voorkomen, zoals het afsluiten van 
voorzieningen en huisuitzettingen. Schuldhulpverlening is een maatregel, die mensen in staat stelt hun zaken 
weer zelf te regelen. Uiteindelijk kan door middel van schuldhulpverlening in veel gevallen voorkomen worden, dat 
er op een later moment voor dezelfde hulpzoekenden veel hogere kosten gemaakt moeten worden.  
Tevens wordt er een belemmering bij re-integratie weggenomen.  
Vanuit Leiderdorp zijn er circa 100 aanvragen voor schuldhulpverlening. Voor deze mensen worden geen extra 
krachten ingezet en blijft de wachttijd onveranderd lang.  
 
Algemeen antwoord:  
Eind vorig jaar is door Leiden aangegeven dat de capaciteit voor de uitvoering van schuldhulpverlening en 
budgetbeheer ontoereikend was, maar dat nader onderzoek moest uitwijzen wat hiervan de oorzaak, de aard en 
de omvang was. Inmiddels is gebleken dat de wachtlijsten die vorig zijn ontstaan het gevolg zijn van een niet op 
de sterk gestegen vraag afgestemde capaciteit. Dit gegeven heeft er toe geleid dat Leiden recent heeft besloten 
de formatie fors uit te breiden. Aan Leiderdorp is de vraag gesteld om ook bij te dragen in de uitbreiding van de 
capaciteit, aangezien voor leiderdorpse burgers eenzelfde stijging van hulpvragen was waar te nemen als ook 
voor Leiden het geval was.  
Conform de daartoe gemaakte afspraken in de dienstverleningsovereenkomst (nieuw beleid of nieuwe 
ontwikkeling) heeft de gemeente Leiderdorp om een beleidsnotitie en onderbouwing van de cijfers gevraagd. Deze 
bescheiden zijn pas vorige week ontvangen en worden thans ambtelijk bestudeerd.  
Aangezien de mogelijke uitbreiding gepaard gaat met het beschikbaar stellen van middelen zal een 
bestuursvoorstel worden voorbereid. Leiderdorp heeft aangegeven tot aan deze besluitvorming een wachtlijst te 
zullen accepteren.  
 
1. Heeft de gemeente Leiderdorp zicht op de ontwikkeling van de wachtlijst? En in hoeverre betreft dit 

cliënten van Sociale Zaken?  
 
Antwoord vraag 1:  
De gemeente Leiderdorp heeft zicht op de ontwikkeling van de wachtlijst. Uit de cijfers van de stadsbank is op te 
maken dat meer inwoners van Leiderdorp zich hebben aangemeld voor schuldbemiddeling en budgetbeheer. 
Overigens heeft slechts 7% van deze burgers een bijstandsuitkering  
 
2. Werkt ‘Rijnhart Wonen’ mee om huisuitzetting te voorkomen?  
 
Antwoord vraag 2:  
In algemene zin valt hierop te antwoorden dat er een goede relatie is met ‘Rijnhart Wonen’ en dat er sprake is van 
een constructieve houding m.b.t. het voorkomen van huisuitzettingen. Hierbij is van groot belang dat de 
schuldsanering of andere schuldregelingen (er zijn meerdere vormen) op een eenduidige wijze worden uitgevoerd, 
zoals ook nu door de Stadsbank gebeurt. Met de corporaties wordt overleg gevoerd hoe dit verder kan worden 
verbeterd. (Bijv. snelle afhandeling versus bijdrage corporaties.) Het gaat bij het maken van afspraken wel altijd 
om burgers met een meervoudige schuldenproblematiek.  
 
3. Wanneer de wachtlijst oploopt is Leiderdorp dan bereid extra capaciteit hierop in te zetten?  
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Antwoord vraag 3:  
Het college heeft over dit onderwerp nog geen standpunt ingenomen, aangezien het bestuursvoorstel in 
voorbereiding is. Vanzelfsprekend is het college van mening dat er veel aan is gelegen om de 
schuldenproblematiek onder burgers in Leiderdorp zo klein mogelijk te laten zijn. Vanuit deze gedachte staat het 
college sympathiek ten opzichte van de uitbreiding van de capaciteit. Echter met de uitbreiding van de capaciteit is 
een bedrag van € 60.000,- gemoeid, waarvoor vooralsnog geen dekking is. Reden voor het college om het 
bestuursvoorstel mede in dit licht te bezien.  
 
4. Zijn er in Leiderdorp andere hulpverleners in beeld voor deze soort hulpvragen?  
 
Antwoord vraag 4:  
In de afgelopen jaren is het beleid van de rijksoverheid en van de lokale overheid er op gericht geweest de 
expertise zoveel mogelijk op een plaats te bundelen. Meer ‘know how’ op een en dezelfde plaats, en eenduidige 
uitvoering van de wet- en regelgeving hebben er voor gezorgd dat meer zicht op de schulden is gekomen en meer 
burgers zijn geholpen. Niet voor niets heeft 93% van de hulpvragers geen bijstandsuitkering. Schulden vormen 
vaak een zeer belangrijke reden tot het disfunctioneren in de persoonlijke en maatschappelijke omgeving.  
De afgelopen jaren heeft er dus een verschuiving plaatsgevonden van schuldhulpbemiddelingen van 
maatschappelijke instellingen naar de Stadsbank.  
Er zijn dus feitelijk geen andere instellingen actief in Leiderdorp, al kan niet worden uitgesloten dat er 
maatschappelijke instellingen zijn die bij tijd en wijle aandacht aan de schulden van hun klanten besteden 
 
Vraag 3 van GL inzake busbaan Persant Snoepweg. 
GroenLinks heeft onlangs vragen gesteld over het voornemen van het college om een vrijliggende busbaan op de 
Persant Snoepweg aan te leggen, tussen het kruispunt van de Persant Snoepweg/Van Diepeningenlaan en het 
kruispunt Persant Snoepweg/Van der Valk Boumanweg.  
De Reizigersadviesraad Openbaar Vervoer Holland Rijnland (ROVH) adviseert Connexxion en de gemeenten in 
vragen betreffende het openbaar vervoer. Noch Connexxion noch de reizigersadviesraad is door de gemeente 
Leiderdorp van tevoren op de hoogte gesteld van het voornemen een vrij liggende busbaan voor lijn 182 op het 
genoemde traject in te richten. De adviesraad heeft het bewuste plan onlangs besproken en een negatief advies 
op dit plan uitgebracht.  
De hoofdpunten van kritiek zijn:  
• Er zijn tal van voorbeelden waar buslijnen juist wel door 30km/h-gebieden gaan om voor een goede ontsluiting 
van een verkeersluw gebied te zorgen.  
• De frequentie van buslijn 182 is niet hoog, de bus rijdt maandag t/m vrijdag 1 x per halfuur en in het weekend 1 x 
per uur op zaterdag en 1 x per 2 uur op zondag. In de schoolvakanties rijdt de bus nog minder. De noodzaak om 
voor deze frequentie een aparte busbaan in te richten lijkt niet aanwezig.  
• De aansluiting van de buurt Wilgenpark, sportcomplex De Does en vooral het verzorgingshuis Leythenrode op 
het openbaar vervoer vervallen als de buslijnen die nu via de Hoogmadeseweg lopen, verplaatst gaan worden.  
 
Zowel Connexxion als de gemeente zijn van dit negatieve advies op de hoogte gesteld.  
Op dit moment is de bushalte bij de ingang van het verzorgingstehuis Leythenrode gesitueerd. Het 
verzorgingshuis heeft aangegeven dat er grote bezwaren zijn tegen het verplaatsen van de halte naar de Persant 
Snoepweg. Veel (bejaarde) bezoekers van bewoners van Leythenrode maken gebruik van de bus. Voor hen 
(maar ook voor de medewerkers van Leythenrode) is juist de halte bij de ingang van het complex van belang.  
 
Vragen van GroenLinks:  
 
1. Kan het college uitleggen waarom zij het verdwijnen van haltes cq. verplaatsen ervan naar perifere wegen 

als de Parallelweg en de Persant Snoepweg als verbetering voor het OV beschouwt?  
 
Antwoord vraag 1: 
 
Algemeen  
Al langere tijd speelt het probleem van het onder druk staan van de verkeerscirculatie in Leiderdorp. Geregeld, 
vooral maar niet uitsluitend tijdens ochtend- en avondspits, raken hoofdaders verstopt. Dit geschiedt ook bij de 
Persant Snoepweg, waardoor niet alleen hinder ontstaat voor de betrokken weggebruikers maar ook potentieel 
gevaarlijke situaties ontstaan voor alarmverkeer. Brandweer en ambulancediensten ondervinden vertraging bij het 
uitrukken. De verwachting is dat dit niet minder vaak op zal treden gelet op zowel de autonome verkeersgroei als 
de potentiële effecten van de wegwerkzaamheden op de A4. Alhoewel u vooral gericht op het openbaar vervoer 
vragen stelt beklemtonen wij het ook van belang te achten de aan te leggen busbaan te kunnen gebruiken voor 
alarmverkeer.  
Voor wat het openbaar vervoer betreft zijn in de loop der tijd busdiensten weggevallen. In regionaal verband werkt 
de gemeente Leiderdorp mee aan een regionale visie op openbaar vervoer in een poging tot een in vergelijking 
met autovervoer meer concurrerende situatie te komen. Aanleg van congestievrije openbaar vervoer banen op de 
hoofdroutes is daar een integraal onderdeel van. Dit verhoogt de aantrekkelijkheid voor passagiers doordat 
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reistijden daar positief door worden beïnvloed. Voor de vervoerder nemen daarnaast kosten af, en de gedachte is 
dat stijgende opbrengsten en dalende kosten het mogelijk moet maken frequenties te verhogen en een positieve 
in plaats van negatieve openbaar vervoer spiraal in gang te zetten. In Leiderdorp kwalificeren wij de Persant 
Snoepweg en de Engelendaal als hoofd OV routes. Aantrekkelijkheid van deze routes voor openbaar vervoer, ook 
na afloop van de huidige concessieperiode, achten wij van prioritair belang voor Leiderdorp.  
 
Situatie Hoogmadeseweg en Simon Smitweg  
De Hoogmadeseweg wordt zoals vermeld in het Integraal Verkeer- en Vervoerplan (IVVP) en de Atlas 
Wegcategorisering Fietsveiligheid en Fietsaantrekkelijkheid ingericht als een erftoegangsweg met de daarbij 
behorende maximum snelheid van 30km/h. Verkeersluwer inrichten van de Hoogmadeseweg was uitgangspunt bij 
de realisatie van woningbouw bij de zwembadlocatie en gold ook als wens van Holtlant-bewoners. De combinatie 
met het instellen van een deel van de Simon Smitweg als éénrichtingverkeer betekende voor Connexxion dat 
gebruik van de Hoogmadeseweg niet meer aan de orde was.  
 
Verplaatsing buslijnen  
In overleg met Connexxion is vastgesteld dat door de voorgenomen maatregelen op de Hoogmadeseweg 
verplaatsing van de buslijnen 48 en 182 aan de orde was. Connexxion heeft daarbij aangegeven lijn 182 niet via 
de Parallelweg te willen laten lopen vanwege reistijdoverwegingen, exploitatiekostenoverwegingen en spreiding. 
Derhalve is toegewerkt naar een situatie waarbij buslijn 48 over de Parallelweg en buslijn 182 over de Persant 
Snoepweg zou worden geleid. Bij dit laatste werd door Connexxion verzocht doorstromingsmaatregelen op de 
Persant Snoepweg te realiseren. Aanleg van een stuk aanvullende vrije busbaan op de Persant Snoepweg bleek 
realiseerbaar uit een subsidie van de Provincie Zuid-Holland.  
 
Verbetering OV  
Met de keuze de buslijnen 182 resp. 48 te leiden langs resp. de Persant Snoepweg en de Parallelweg wordt het 
volgende effect verwacht:  
De reistijd van reizigers van lijn 182 (tussen Alphen a/d Rijn en Leiden CS via de gemeenten Alkemade en 
Leiderdorp) neemt door de verlegging van de route van de als 30km route in te richten Hoogmadeseweg naar de 
(busbaan van de) Persant Snoepweg af.  
De routeverlegging van buslijn 48 naar de Parallelweg leidt eveneens tot een snellere doorstroming.  
Bovendien vindt er door de ontkoppeling van de lijnen 48 en 182 een grotere spreiding plaats, waardoor het 
(potentiële) reizigersdraagvlak vergroot wordt. De huidige halteplaatsen zullen weliswaar worden verplaatst maar 
op de nieuwe routes zodanig in overleg met de vervoerder worden gesitueerd dat loopafstanden binnen de 
gangbare daarvoor geldende normafstanden blijven.  
 
2. Is de Provincie als subsidiegever op de hoogte van het feit dat er haltes verdwijnen c.q. verhuizen en dat 

daardoor het OV minder goed bereikbaar wordt voor zijn primaire doelgroep? 
 
Antwoord vraag 2:  
De keuze voor de locaties van bushaltes langs een busroute gebeurt in onderling overleg tussen de gemeente en 
de vervoerder (Connexxion). Daarbij is het uitgangspunt dat binnen de daarvoor drie geldende landelijke normen 
de bushaltes opnieuw zullen worden bepaald, waarbij ook rekening gehouden wordt met bereik en facilitering van 
belangrijke doelgroepen. De provincie speelt bij de bepaling van halteplaatsen geen rol. De provincie is op de 
hoogte van de plannen rondom de busbaan (en de bezwaren hiertegen).  
 
3. Kan het college aangeven welke logica achter het argument schuilt dat bussen niet in 30km/h-zones 

horen te rijden, terwijl er tal van voorbeelden zijn waar dat wel gebeurt?  
 
Antwoord vraag 3: 
Het college is niet van oordeel dat openbaar vervoer nooit door 30km/h-gebieden kan worden geleid. De 
beoordeling van de wenselijkheid ervan wordt echter sterk bepaald door de specifieke omstandigheden ter plekke 
en de daarbij voorhanden zijnde alternatieven. In ons geval is gelet op de alternatieven, de keuze gemaakt als 
aangegeven. Connexxion is het daarmee eens.  
 
In de begroting van het project en de subsidieverstrekking vanuit de provincie is een substantieel bedrag 
gereserveerd voor communicatie naar bewoners. De bewoners van de Loevestein zijn door middel van een brief 
geïnformeerd over de geplande verbreding van de Persant Snoepweg. Deze manier van een-richtingsinformatie 
staat niet in verhouding met het voor communicatie geoormerkte subsidiebedrag.  
 
4. Kan het college toelichten voor welke vormen van communicatie het resterende subsidiegeld ingezet zal 

worden?  
 
Antwoord vraag 4: 
Voor de aanleg van de vrije busbaan is een totaalbedrag aan subsidie toegezegd. Er is geen separaat bedrag 
verstrekt voor communicatie. Uiteraard zal de omgeving voortdurend worden geïnformeerd met bewonersbrieven, 
informatie via de website van de gemeente en gemeente aan huis. Eerder is al toegezegd dat een separate 
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bewonersavond gehouden zal worden ter bespreking van de mogelijkheden op het gebied van beplanting aan de 
Loevestein-zijde en voor het tegengaan van sluipverkeer over de Loevestein. 
 
Bijlage 2 Inspraakreacties 
 
14. Vragenronde. 
 
Inspraakreactie van de heer Pool namens bewonersvereniging Essenpark. 
Mijnheer de voorzitter, geachte raadsleden, dank dat u mij als voorzitter van de bewonersvereniging Essenpark in 
de gelegenheid hebt gesteld om hier in uw vergadering in te spreken. 
 
Allereerst nodig ik u uit voor een gedachte-experiment. Uw 80-jarige vader heeft een herseninfarct gehad en is 
opgenomen in Leythenrode. Uw moeder van 75 jaar woont in Hoogmade. Zij heeft een longafwijking, kan niet 
meer met een auto rijden, maar gaat toch dagelijks met de bus bij haar man op bezoek en kan dan in het 
restaurant een hapje mee-eten. Stelt u zich voor dat de bushalte wordt verplaatst en dat zij in weer en wind voor 
en na het bezoek bijna 300m moet lopen en al schuifelend een drukke weg moet oversteken om op bezoek te 
gaan. U begrijpt dat van een dagelijks bezoek dan geen sprake meer kan zijn. 
 
Wat de beantwoording van de vragen van GroenLinks betreft, hebben wij als bewonersvereniging Essenpark een 
aantal opmerkingen: 
1. De aanvraag bij de provincie voor de busbaan was gericht op een bevordering van het OV. Daarvoor is 
ook het geld ter beschikking gesteld. Het alarmverkeer komt nu als een konijn uit de hoed omdat het nut van de 
busbaan ernstig wordt betwijfeld. De Persant Snoepweg is overigens in zijn huidige vorm breed genoeg om aan 
het alarmverkeer ruim baan te geven. Bovendien ontstaan de problemen voor het alarmverkeerd – althans 
volgens de gemeentelijke stukken – vooral op de kruispunten met de Persant Snoepweg. Die worden echter niet 
aangepakt. 
2. De reistijden worden door de busbaan nauwelijks verkort. Door het vervallen van de bushaltes zullen nu 
juist minder mensen van het openbaar vervoer gebruik maken en neemt het autogebruik daardoor en daarmee 
ook de verkeersdrukte alleen maar toe. Dat versterkt alleen maar de negatieve spiraal en heeft helemaal geen 
positief effect op het OV zoals b&w beweren. De door de gemeente gesuggereerde vergroting van het 
reizigersdraagvlak door grotere spreiding van de nieuwe routering van bussen 48 en 182 is onjuist. De 
bereikbaarheid van de nieuwe bushaltes wordt alleen maar slechter, niet beter. 
3. De opmerking over het eenrichtingverkeer op de Simon Smitweg is zeker wat betreft bus 182 onjuist. Op 
het gedeelte tussen Persant Snoepweg en Hoogmadeseweg blijft tweerichtingsverkeer. Uit geen enkele stuk is 
gebleken dat het initiatief van Connexxion is uitgegaan. Integendeel, het is de gemeente Leiderdorp die het 
initiatief nam. 
4. Is het verbeteren van de snelheid van het OV belangrijker dan de deelname daaraan? De afstanden tot 
bushaltes mogen binnen de norm blijven, maar voor personeel, patiënten en bezoekers van Leythenrode neemt 
het met enkele honderden meters toe. Is het geen optimale situatie als de bus voor de deur stopt, zoals nu het 
geval is? Maar ook voor de bezoekers van Monuta, de begraafplaats, het zwembad en bewoners van 
aangrenzende wijken neemt de afstand naar de bushaltes aanzienlijk toe. 
5. In de toekenning van de subsidie voor de busbaan is door de provincie vermeld dat met bewoners en 
andere gebruikers van bus 182 overleg zou moeten worden gepleegd. Dat is tot nu toe nog steeds niet gebeurd. 
Bewonersbrieven – zoals in de beantwoording van de vragen staat – hebben wij niet ontvangen. Naar ons beste 
weten heeft met Leythenrode geen overleg plaatsgevonden, terwijl Leythenrode middels een bezwaar wel duidelijk 
te kennen heeft gegeven dat de voorgestelde verplaatsing van de halte voor haar onacceptabel is. Van 
belangenafweging is dus geen sprake geweest. 
6. Hoe is dat te rijmen met een collegeprogramma waarin een goed contact tussen burger en bestuur wordt 
nagestreefd? Op deze manier neemt de kloof tussen burgers en bestuur alleen maar toe. 
 
Bijlage 3 Amendement. 
 
6. Gebiedsvisie polder Achthoven. 

 
Amendement 

 
De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen op 25 maar 2008, 
 
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 
 
De tekst in onderdeel 3.1.3. ‘Ook ontstaat de mogelijkheid het bedrijventerrein Lage Zijde beter in te passen in 
haar omgeving, intern beter in te richten of in de toekomst in haar geheel uit te plaatsen.’ 
 
Te wijzigen in: ‘Ook ontstaat de mogelijkheid het bedrijventerrein Lage Zijde beter in te passen in haar omgeving 
en intern beter in te richten.’ 
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Toelichting: 
- Bedrijven hebben zich historisch gezien altijd al langs rivieren gevestigd en het is dan ook vreemd te 

stellen dat het huidige bedrijventerrein daar niet natuurlijk ligt. 
- Het terrein leent zich uitstekend voor starters en bedrijven met relatief veel laaggeschoold werk. 
- Het is niet juist bedrijven, ondernemers en medewerkers een onzekere toekomst te verschaffen door te 

spreken of te denken over het doen verdwijnen van een bedrijventerrein zonder ook direct een alternatief 
te bieden. 

- Er is geen financiële onderbouwing hoe het bedrijventerrein (op termijn) verplaatst kan worden. 
 
VVD-fractie 
 


